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ّ
قوات الغزو تتعثر في تعز ...ووفد «أنصار الله» إلى مسقط قريبًا
يسابق «التحالف» الزمن،
عسكريًا وسياسيًا ،لحصد
مكاسب في اليمن قبيل
الذهاب إلى محادثات
سياسية قريبة .إال أن ّإطالق
«معركة تعز» المتعثرة على
معظم الجبهات ،وعودة
عبد ربه منصور هادي إلى
عدن التي تعيث فيها
التنظيمات التكفيرية فسادًا،
ال يوحيان بقدرة «التحالف»
على تحقيق ما يشتهيه
صنعاء ــ علي جاحز
كـشــف املـتـحــدث بــاســم حــركــة «أنـصــار
الله» ،محمد عبد السالم ،ورئيس وفد
الحركة إلــى امل ـشــاورات التي شهدتها
العاصمة العمانية مسقط ،أن «أنصار
ال ـل ــه» ان ـت ـهــت م ــن وض ــع مــاحـظــاتـهــا
على مسودة جنيف التي تسلمتها من
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ،
نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وأن ـهــا ردت
عليها بصورة رسمية من خالل رسالة
إلى ولد الشيخ قبل يومني.
ـث إل ــى «األخـ ـب ــار» ق ــال عبد
وف ــي حــديـ ٍ
السالم إن ولد الشيخ ّ
رد على رسالتهم،
ط ــال ـب ــا ل ـق ــائ ـه ــم فـ ــي م ـس ـقــط مل ـنــاق ـشــة
بعض النقاط التي ال تزال مثار خالف.
وأكــد عبد السالم أن ثمة عــودة قريبة
ً
إلـ ــى م ـس ـق ــط ،ق ــائ ــا« :قـ ــد نـ ـغ ــادر إل ــى
مسقط مجددًا نهاية االسبوع الحالي
لـلـقــاء ول ــد الـشـيــخ ومـنــاقـشــة مـســودة
ج ـن ـيــف» .وأشـ ــار عـبــد ال ـس ــام إل ــى أن
ولد الشيخ وصف مالحظات «أنصار
الله» على املسودة التي تسلمتها منه،
بـ «االيجابية».

عودة هادي شكلية ومؤقتة
وف ـي ـمــا ش ـغ ـلــت ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس ال ـفــار

ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي إل ـ ــى ع ــدن
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام وأثـ ـ ـ ــارت ت ـ ـسـ ــاؤالت عــن
أهدافها وإمكانية استمرارها ،يعتقد
عبد الـســام أن ع ــودة ه ــادي إلــى عدن
«تأتي في سياق محاولة إضفاء بعد
سياسي بعد العسكري على الوضع
الداخلي بهدف تحريك املياه الراكدة».
ويعتقد أنه تم اختيار الوقت املناسب
ل ـع ــودة ه ــادي بـحـيــث يـفـهــم مـنـهــا أنــه
تـحـقـيــق م ـك ـســب س ـيــاســي وأن هـنــاك
تـســويــة سـيــاسـيــة مـقـبـلــة ،مــرجـحــا أن
ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ي ــري ــد ت ـقــديــم ع ــودة
هادي بكونها انتصارًا للقول إنه يريد
ّ
الذهاب إلى حل سياسي.
وع ــن إمـكــانـيــة أن يــديــر الــرئـيــس الـفــار
مــؤسـســات ال ــدول ــة مــن ع ــدن ،ق ــال عبد
الـســام إن هــادي ال يمكن أن يــديــر أي
م ــؤس ـس ــة م ــن داخ ـ ــل ع ـ ــدن ،م ــؤكـ ـدًا أن
عدن ليست تحت سيطرة ميليشياته
حــالـيــا ،وه ــو لــم يستطع أن ي ـعــود إال
ب ـح ـمــايــة ج ـن ــود إم ــاراتـ ـي ــن ،وأن مــن
يرافقه فــي القصرالرئاسي هــم جنود
أجــانــب مــن ال ـس ــودان أو اإلمـ ـ ــارات ،ما
يـعـنــي أن هـ ــادي ال يـسـتـطـيــع أن يثق
بالوضع األمني في عدن وال بأبنائها
أو أبـنــاء الجنوب عمومًا حتى هــؤالء سقط ليل أمس عشرات القتلى من مرتزقة «التحالف» في منطقة الوازعية جنوبي غربي تعز (األناضول)
التابعني لــه» ،معتبرًا أن هذا يعني أن
محاولة تقديم عودته كأنها انتصار
ً
واملسلحني فضال عن مئات الجرحى
«تــأتــي فــي سياق تقديم صــورة للرأي قتيل وجريح ،وفق مصادر ميدانية،
خ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ّـد ه ـ ـجـ ــوم جـ ــديـ ــد لـ ـق ــوات
ال ـع ــام ب ــأن ه ـن ــاك تـغـيـيـرًا ك ـب ـي ـرًا على وصفت املعارك بأنها «طاحنة» ،وبأن
«الـتـحــالــف» واملـسـلـحــن عـلــى منطقة
ال ـك ـمــن أك ـب ــر م ــن ك ـمــن بـ ــاب امل ـنــدب
األرض ال أكثر».
الوازعية.
وفيما شاع الحديث إعالميًا عن كون لجهة الخسائر البشرية واملادية.
ً
ـت سـ ــابـ ــق ،أكـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
هـ ـ ــادي ع ـ ــاد ل ـي ــدي ــر ع ـم ـل ـيــة عـسـكــريــة وال ت ــزال امل ـع ــارك مـسـتـعــرة ف ــي تـعــز،
وفـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
فــي تـعــز ،أكــد عبد الـســام أن ه ــادي ال وال سيما فــي جبهات الــوازعـيــة وذو
يستطيع أن يفعل ذلك «ال من قبل وال ب ــاب وامل ـض ــارب ــة .ودف ـع ــت ال ـضــربــات
اآلن ،فـمــن يحميه هــم ق ــوات أجنبية ،ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـق ـت ـه ــا ق ـ ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
وهـ ـ ــو ال ي ـم ـت ـلــك ق ـ ـ ـ ــرارًا ع ـس ـك ــري ــا وال واملسلحني مــن املـجـمــوعــات املسلحة
عملياتيًا ،فيما تــديــر امل ـعــارك أطــراف التابعة لحزب «اإلصالح» و«القاعدة»
ّ
بطيران «التحالف» إلــى شــن عشرات
خارجية».
خ ــاص ــة وصـ ــول ن ـحــو  400ج ـثــة إلــى
الغارات على مناطق عدة أهمها املخا
يتعثر في تعز
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ع ـ ــدن م ــن ق ـت ـلــى ق ــوات
والعمري وذو باب والوازعية (غربي
«التحالف» ّ
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» واملـ ــرتـ ــزقـ ــة إث ـ ــر ضــربــة
وفــي مساء أمــس ،وقعت قــوات تابعة وج ـن ــوب ــي تـ ـع ــز) ف ــي م ـح ــاول ــة لــدعــم
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فــي
لـ ـ ـه ـ ــادي ف ـ ــي كـ ـم ــن م ـح ـك ــم ل ـل ـج ـيــش املقاتلني املوالني له.
الــوازعـيــة ،الـتــي أدت إلــى سـقــوط 200
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فـ ــي مـنـطـقــة ون ـق ـلــت ق ـن ــاة «امل ـس ـي ــرة» ع ــن مـصــدر
ق ـت ـي ــل ،أول م ــن أمـ ـ ــس .وسـ ـ ــاد ه ــدوء
وع ــرة فــي مــديــريــة الــوازع ـيــة التابعة عسكري ،ليل أمــس ،سقوط العشرات
نسبي محاور املواجهات في ذو باب
ملحافظة تعز ،ما أسفر عن املئات بني م ـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف»
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«الحرب كما أراها»
بمناسبة ذكرى مرور  25سنة على انتهاء الحرب األهلية في لبنان
التقــط/ي بعدســتك صــورة تمثــل الحــرب أو شــواهدها أو توابعهــا كمــا
تراها/ترينهــا اليــوم.
شروط المشاركة:
 .1أن يكون عمر المصور/ة بين  15و 25سنة
 .2إرســال صــورة واحــدة عاليــة الدقــة للتكبيــر إلــى حجــم  )300dpi( 30x40مــع
مفصــل للصــورة مــن  100كلمــة كحــد أقصــى (باللغــة العربيــة ،الفرنســية أو
شــرح
ّ
اإلنجليزيــة) وســيرة ذاتيــة ( 5أســطر) إلــى البريــد اإللكترونــي:
My.war.photo@gmail.com
 .3الموعد النهائي لالشتراك  30تشرين الثاني .2015
 .4فــي شــهر كانــون األول ســيتم إبــالغ الرابحيــن الثــالث عبــر البريــد اإللكترونــي
ـم مصوريــن محترفيــن وناشــطين فــي
والذيــن ســتختارهم لجنــة تحكيــم تضـ ّ
المجتمــع المدنــي.
ـدم « »Nikon School Lebanonللفائزيــن أو الفائــزات الثالثــة دورات تصويــر
تقـ ّ
ّ
يتنقــل فــي أنحــاء لبنــان
فوتوغرافــي ،كمــا سيشــاركون فــي معــرض
هذه مسابقة مجانية تخضع لنظام منشور على المواقع اإللكترونية للمنظمين.
لالستعالم :المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،لبنان
www.ictj.org / 01-738044

إسرائيل تحظر «الحركة
اإلسالمية» ...و«الشـاباك»
ّ
يتحفظ
أخرج «الكابينيت» اإلسرائيلي
الشق الشمالي في «الحركة
اإلسالمية» ،الذي يرأسه رائد
صالح في أراضي عام ،1948
عن القانون ،وأعلنه أمس
جسمًا سياسيًا محظورًا
ب ـ ـع ـ ـي ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ال ـ ـك ـ ــاب ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــت»
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي (امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـ ـصـ ـغ ــر) ق ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـشـ ــأن «الـ ـح ــرك ــة
اإلسالمية» ،اقتحمت قوات االحتالل
مدينة أم الفحم ،ودهمت املؤسسات
الـتــابـعــة لـلـحــركــة ـ ـ ال ـشــق الـشـمــالــي،
واس ـتــدعــت مـســؤولـهــا رائ ــد صــاح،
ونـ ّـائ ـبــه ك ـمــال ال ـخ ـط ـيــب ،وم ـســؤول
ملف القدس واألقصى فيها سليمان
أحـمــد ،إلــى التحقيق ،فيما اعتقلت
ّ
الخارجية ،يوسف
مسؤول العالقات

ّ
ع ــواودة .وفــي الــوقــت نفسه ،صنفت
املــؤس ـســة األم ـن ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة 17
مؤسسة أهلية تابعة لها على أنها
خارجة عن القانون.
صالح ّ
رد على هذه الحملة بالقول:
«يحاولون من وراء تفاهمات كيري ـ
نتنياهو فرض أمر خطير جدًا على
األقـ ـص ــى ،وهـ ــو اع ـت ـب ــار اق ـت ـحــامــات
املـسـتــوطـنــن كــأنـهــا زي ـ ــارات بــريـئــة،
ولـ ــذلـ ــك يـ ـح ــاول ــون إب ـ ـعـ ــاد ال ـح ــرك ــة
اإلس ــام ـي ــة ع ــن امل ـس ـجــد ظ ـنــا منهم
أنـ ـه ــم س ـي ـن ـج ـحــون ف ــي ف ـ ــرض ه ــذه
املـقــولــة الخطيرة ج ـدًا واملــرفــوضــة».
كذلك رأى أن حكومة العدو استغلت
األج ـ ـ ـ ــواء املـ ـت ــوت ــرة ب ـع ــد ت ـف ـج ـيــرات
باريس لحظر الحركة.
ّ
وأيـ ــدت غــالـبـيــة ال ـقــوى اإلســرائـيـلـيــة
ّ
قرار حظر الحركة ،وشبهها بعضهم
ب ـ ـ ــ«داعـ ـ ــش» ،ف ـي ـمــا ات ـه ـم ـهــا آخـ ــرون
بـ«التحريض على القتل».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ـق ــل مـ ــوقـ ــع «والـ ـ ـ ــا»
ال ـع ـبــري ع ــن م ـص ــادر ل ــم يـسـ ّـمـهــا أن

والوازعية ونجد قسيم ،فيما حاولت
مجموعات من املسلحني املتمركزين
ّ
فــي بـعــض ال ـج ـبــال امل ـطــلــة عـلــى قــريــة
الظريفة فــي حــدود مديرية الوازعية
م ــع م ـحــاف ـظــة ل ـح ــج ،ال ـت ـق ــدم بــاتـجــاه
سـ ـ ــوق ق ــري ــة الـ ـظ ــريـ ـف ــة ب ــإسـ ـن ــاد مــن
طيران العدوان ،في أوقات متفرقة من
يــوم أمــس .غير أن الجيش و«اللجان
الـشـعـبـيــة» ت ـص ـ ّـدوا لـتـلــك امل ـح ــاوالت،
ّ
مسيطرين على ثالث من التالل املطلة
على الـســوق وأحــرقــوا ثــاث مدرعات
إماراتية.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،تمكنت مجموعة
مــن املــرتــزقــة مــن دخ ــول أحــد األس ــواق
في منطقة الوازعية قبل أن يحاصرهم
الجيش و«اللجان الشعبية» بداخله
لساعات.
ووفقًا لـ «اإلع ــام الحربي» ،من يقود

جهاز «الشاباك» اإلسرائيلي رفض
ق ــرار الكابينت ،ألنــه قــد «ي ــؤدي إلى
سلسلة من األعـمــال السرية ،إضافة
إلــى إمكانية ميل عناصر إسالمية
إلى التطرف».
في سياق آخر ،وبعد عودة نتنياهو
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ــإن ــه اتـخــذ
قرارًا باملصادقة على بناء  454وحدة
اسـتـيـطــانـيــة ش ــرق ــي الـ ـق ــدس ،وذل ــك
بـعــدمــا ّ
أج ـل ــت بـلــديــة ال ـق ــدس إج ــراء
ن ـقــاش ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،حـتــى ال
ي ـحــرج نـتـنـيــاهــو دبـلــومــاسـيــا خــال
زيــارتــه لواشنطن ،وهــو ما استدرج
بـ ـع ــض االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة مــن
املعارضة اإلسرائيلية ،على التوقيت
وليس على أصل القرار.
ولـ ـف ــت م ــوق ــع ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
إلــى أن هــذه الــوحــدات االستيطانية
س ـي ـج ــري بـ ـن ــاؤه ــا فـ ــي م ـس ـتــوط ـنــة
«رمـ ـ ـ ــات شـ ـل ــوم ــو» ال ــواقـ ـع ــة شــرقــي
القدس .ونقلت الصحيفة عن مسؤول
رفيع فــي البلدية قوله إن تعليمات

استشهد شاب
فلسطيني أمس
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الفلول يسابقون رجال السيسي على البرلمان
ج ـب ـهــة ال ــوازعـ ـي ــة ه ــو امل ــدع ــو تــركــي
ال ـص ـب ـي ـحــي امل ـس ـن ــود بـ ـق ــوات كـبـيــرة
ت ـق ــدر ب ـ ـ  100دب ــاب ــة وع ــرب ــة م ـ ّ
ـدرع ــة
ان ـت ـش ــرت م ــن مـنـطـقــة امل ـض ــارب ــة إلــى
جبهة الــوازع ـيــة عـلــى ط ــول السلسلة
الجبلية.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،دارت م ــواج ـه ــات
عـنـيـفــة ط ــوال ن ـهــار أم ــس ف ــي منطقة
كرش جنوب شرق محافظة تعز ،على
الـخــط الـفــاصــل بينها وبــن محافظة
ل ـح ــج ،ت ـحــت غ ـط ــاء جـ ـ ّـوي كـثـيــف من
قوات «التحالف» .وأكد املصدر رصد
ق ـ ـ ــوات إمـ ــارات ـ ـيـ ــة ت ـ ـشـ ــارك ب ــاآللـ ـي ــات
امل ــدرع ــة واملــدف ـع ـيــة م ــن داخـ ــل قــاعــدة
العند وتستهدف مناطق الشريجة،
مشيرًا إلــى أن طائرات من دون طيار
ت ـ ــزوده ـ ــا ب ـ ــاالح ـ ــداثـ ـ ـي ـ ــات .وب ـح ـســب
امل ـ ـصـ ــدر ،تـ ـش ــارك دبـ ــابـ ــات وع ــرب ــات
بطواقمها من الجنود اإلماراتيني في
املواجهات باإلضافة إلــى مجموعات
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــودانـ ـي ــة ب ـع ـت ــاده ــا
الـعـسـكــري ومـجـمــوعــات مــن املــرتــزقــة
مــن عـنــاصــر «ال ـقــاعــدة» و«اإلصـ ــاح»
يـقــودهــا املــدعــو فـضــل حـســن ،تـشــارك
في املـعــارك على جبهة كــرش .أمــا في
منطقة املضاربة جنوب تعز ،فقد أكد
املـصــدر العسكري حــدوث اشتباكات
متقطعة بني قوات الجيش و«اللجان
الشعبية» مــن جـهــة ،وب ــن املسلحني
من جهة أخرى ،طوال أمس في منطقة
نجد قسيم التي تسيطر عليها قوات
ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» وفــي
م ـن ــاط ــق ال ـن ـش ـم ــة واملـ ـنـ ـص ــورة ال ـتــي
تـتـمــركــز فيها عـنــاصــر املــرتــزقــة ،كما
شـ ـه ــدت ج ـب ـهــة ب ـ ــاب املـ ـن ــدب م ـع ــارك
ض ــاري ــة ت ــرك ــزت ف ــي م ـح ـيــط مـنـطـقــة
العمري.
وف ــي س ـيــاق اس ـت ـمــرار ت ـقــدم الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـحــافـظــة
ال ـض ــال ــع ،أف ـ ــاد املـ ـص ــدر ف ــي «اإلع ـ ــام
الـ ـح ــرب ــي» ب ـ ــأن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» س ـي ـطــروا أم ــس عـلــى عــدد
من مواقع مرتزقة العدوان من عناصر
«اإلص ـ ـ ــاح» و«الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي مــريــس
بـعــد م ـعــارك كبدتهم خـســائــر بشرية
ومادية كبيرة.

وصـلــت مــن مكتب رئـيــس الحكومة،
تؤكد ض ــرورة عــدم إح ــراج نتنياهو
دبلوماسيًا خــال زيارته لواشنطن
فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،خ ــاص ــة أن
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ـس ــاس ــة جـ ـدًا
لجهة خطط البناء االستيطاني في
هــذا الحي ،بسبب األزمــة السياسية
ال ـت ــي نـشـبــت ع ـلــى خـلـفـيــة مـشــابـهــة
لــدى زيــارة نائب الرئيس األميركي،
جو بايدن ،عام  ،2010عندما أعلنت
حكومة نتنياهو بـنــاء  1800وحــدة
اسـتـيـطــانـيــة ،وإث ــره ــا ق ــرر نتنياهو
وقف تطبيق الخطة االستيطانية.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى قـ ــرار ب ـنــاء ال ــوح ــدات
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،رأى ه ــرت ـس ــوغ أن ــه
رغم «عــدم معارضة البناء في رمات
ش ـلــومــو أو غ ـيــرهــا ،كــون ـهــا جـ ــزءًا ال
يتجزأ من القدس ،فإن القرار يكشف
االزدواجية التي يتمتع بها نتنياهو،
كونه يعلن باللغة اإلنكليزية تجميد
االستيطان ،وبالعبرية يطلق عملية
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء» .كـ ــذلـ ــك رأى أن «أس ـ ـلـ ــوب
نـتـنـيــاهــو ه ــو :ي ـجـ ّـمــدون ،يـســافــرون
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ويـ ـع ــودون،
ويـ ـبـ ـن ــون ثـ ــم ي ـس ـت ـغ ــرب ــون أن ـ ـهـ ــم ال
يصدقون إسرائيل».
إلــى ذل ــك ،استشهد شــاب فلسطيني
بالقرب مــن بلدة ترمس عيا ،شمال
رام ال ـلــه ،بـعــدمــا ّادع ــى جـيــش الـعــدو
أنــه أطلق الـنــار عليه .وذك ــرت القناة
اإلســرائـيـلـيــة أن الـجـيــش «قـتــل شابًا
فـلـسـطـيـنـيــا ،وأص ـ ــاب اث ـنــن آخــريــن،
جـ ــراء إطـ ــاق ال ـن ــار عـلـيـهــم» .وقــالــت
الـقـنــاة إن «الـجـيــش اعتقل اثـنــن من
املهاجمني».

بالتزامن مع استقبال
مجلس النواب المصري النواب
المنتخبين من محافظات
وتعريفهم
المرحلة األولى
ّ
بمهماتهم ،استعدادًا لتسلم
البرلمان الغائب منذ 2012
سلطته التشريعيةّ ،
حصن
القضاء البرلمان من أي شكوك
دستورية من شأنها تعريضه
لمصير سابقيه
القاهرة ــ رنا ممدوح
رفـ ـض ــت م ـح ـك ـمــة ال ـق ـض ــاء اإلداري فــي
م ـصــر جـمـيــع دع ـ ــاوى وق ــف انـتـخــابــات
املــرحـلــة الثانية املـقــرر انطالقها فــي 13
محافظة ،أولها القاهرة ،في  21و 22من
الشهر الجاري ،ملواطني املحافظات الـ13
املــوجــوديــن خ ــارج ال ـبــاد ،وفــي  22و23
للمواطنني فــي الــداخــل .كذلك تجاهلت
املـحـكـمــة دعـ ــاوى الـطـعــن ف ــي دسـتــوريــة
قــوانــن االنـتـخــابــات ،ولــم تحل أيــا منها
عـلــى املحكمة الــدسـتــوريــة الـعـلـيــا ،وهــو

مــا اعـتـبــره أحــد أعـضــاء «اللجنة العليا
لالنتخابات» تأكيدًا من املحكمة لصحة
إجــراءات االنتخابات وسالمة قوانينها
م ــن ال ـ ـعـ ــوار ،ب ــل «خـ ـط ــوة ح ـث ـي ـثــة نـحــو
اسـتـكـمــال مــؤس ـســات ال ــدول ــة املنتخبة،
وتنفيذ االستحقاق األخير من خريطة
ط ــري ــق  3ت ـ ـم ـ ــوز» .ويـ ــرجـ ــح ك ـث ـي ــر مــن
املــراقـبــن فــوز «فــي حــب مـصــر» بمقاعد
الـ ـق ــوائ ــم ال ـ ـ ـ ــ ،60ع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا أح ــرزت ــه
القائمة املحسوبة على الرئيس املصري
فــي املــرحـلــة األولـ ــى ،لتستحوذ وحــدهــا
ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــرب م ــن  %20م ــن إج ـمــالــي
مـقــاعــد ال ـب ــرمل ــان ،خــاصــة بـعــد النتيجة
ال ـهــزي ـلــة ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا مــرشـحــو
حزب «النور» السلفي ،الــذي لم يستطع
حصد أكثر من  10مقاعد خالل املرحلة
األولى.
أمـ ــا م ـقــاعــد ال ـ ـفـ ــردي ،فـتـشـهــد مـنــافـســة
شرسة فــي الكثير مــن الــدوائــر ،الحتدام
الـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ــرشـ ــح مــن
أصـحــاب امل ــال والـنـفــوذ ،الــذيــن ينتمون
إل ــى ع ــائ ــات ك ـب ـيــرة ،وأع ـض ــاء «ال ـحــزب
الــوطـنــي» املـحـلــول وأبنائهم وأقــاربـهــم،
مــن محترفي االنـتـخــابــات ،عـلــى شاكلة
تــرشــح معتز ال ـشــاذلــي ،نـجــل البرملاني
األش ـهــر ،وك ـمــال الـشــاذلــي زعـيــم أغلبية
مـجـلــس ال ـش ـعــب وأب ـ ــرز رجـ ــال الــرئـيــس
املخلوع حسني مبارك عن دائرة الباجور

تقرر دمج اللجان
االنتخابية في شمال
سيناء لدواع أمنية

بــاملـنــوفـيــة ،ف ــي مــواج ـهــة مــرشــح لـحــزب
«املـصــريــن األح ــرار» ،املــدعــوم مــاديــا من
رج ــل األع ـم ــال ،نـجـيــب س ــاوي ــرس ،الــذي
تـصــدر قــائـمــة األح ــزاب فــي عــدد املقاعد
الـ ـت ــي ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا خ ـ ــال ان ـت ـخــابــات
املرحلة األولى.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،يـتـنــافــس أح ــد ق ـيــادات
«ال ـ ـح ـ ــزب الـ ــوط ـ ـنـ ــي» األس ـ ـب ـ ــق ،مـحـمــد
ش ـع ـب ــان ،الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر خ ـل ـي ـفــة رئ ـيــس
مجلس ال ـنــواب األس ـبــق ،فتحي ســرور،
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـس ـيــدة زي ـن ــب ف ــي ال ـقــاهــرة،
أمــام كل من رجل األعمال ،وائــل شاهني،
والقيادي في حركة «تمرد» املدعومة من
الدولة ومن رجال األعمال ،رامي صالح.
ومن أبــرز األمثلة على شراسة املنافسة
فــي تلك االنتخابات دائ ــرة مدينة نصر

التي تشهد منافسة بني الدكتور سمير
غطاس رئيس منتدى «الـشــرق األوســط
لـ ـل ــدراس ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،والـ ـل ــواء
حمدي بخيت الخبير العسكري ،واللواء
أح ـمــد ال ـفــولــي م ـســاعــد وزيـ ــر الــداخـلـيــة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ،والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء م ـح ـم ــد ال ـغ ـب ــاش ــي
ال ـخ ـب ـي ــر ال ـع ـس ـك ــري واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي،
والـلــواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة
القضاء العسكري السابق ،واللواء تامر
الـ ـشـ ـه ــاوى .وت ــوق ــع عـ ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء
زيــادة اإلقـبــال الجماهيري على املرحلة
الثانية من االنتخابات .ووفقًا للباحث
في العلوم السياسية ،عمار علي حسن،
فـ ــإن ن ـس ـبــة امل ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
يفترض أن تــزيــد بنسب ملموسة على
ت ـل ــك ف ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ،وذلـ ـ ــك ل ـعــدة
أس ـب ــاب ،م ــن بـيـنـهــا الـتـكـثـيــف الــدعــائــي
الــذي قــام به األحــزاب واملرشحون خالل
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،وأن ـف ـق ــوا عـلـيــه الـكـثـيــر
مــن األم ـ ــوال .كــذلــك إن الـكـتـلــة السكانية
ملحافظات املرحلة الثانية تمثل أكثر من
 %51ممن يحق لهم التصويت في مصر
(أي  27مليونًا و 503آالف و 913ناخبًا).
أم ــا الـسـبــب األب ــرز لــزيــادة امل ـشــاركــة في
االنـتـخــابــات ،وفـقــا للباحث نفسه ،فهو
وجـ ـ ـ ــود املـ ـح ــافـ ـظ ــات األك ـ ـثـ ــر ت ـصــوي ـتــا
مـ ــن واق ـ ـ ــع إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
االنتخابات التالية لـ«ثورة  25يناير».

استراحة
2150 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 5 0

أفقيا
 -1مدينة ساحلية ليبية وموقع عسكري في الحرب العاملية الثانية – جزيرة كويتية – -2
ّ
عطري ُيعرف بالحبق – عاصمة آسيوية –  -3أعلى قمة جبلية بتركيا كناية عن بركان
نبات
نائم تغطيه الثلوج استقرت سفينة نوح على قمته – أرض واسعة فيها نبت كثير –  -4نوع
ّ
موسيقى شعبية منتشرة في العالم – وقــت باألجنبية –  -5دق وفـ ّـت وسحق – قبر تحت
ُ
األرض –  -6جزيرة إيطالية في املتوسط نفي إليها نابليون عام  – 1814حرف أبجدي أو
مدينة سودانية على بحر الغزال –  -7رقادي وغفوتي – عائلة رئيس وزراء بريطاني سابق
ّ
أحل املسألة أو العقدة – شحم –  -9لطخه ّ
ووسخه – خيال ليلي –  -10مدينة أميركية
– -8
عاصمة والية كاليفورنيا

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1مدينة لبنانية – من الحبوب –  -2عاصمة عربية – ضمير متصل –  -3أرض واسعة – مدينة
ُ
في روسيا على األورال –  -4مادة سوداء تطلى بها السفن وقيل هو الزفت – فيل عظيم – حيوان
منزلي –  -5دولــة أفريقية –  -6إسم موصول – فصل الطفل عن الرضاع –  -7نعم باألجنبية –
خاصتك باألجنبية – عاصمة دولــة عظمى –  -8ثاني أكبر مدينة في جزيرة قبرص ومن ّ
أهم
املناطق السياحية في اإلتحاد األوروبــي – كسر الخبز باألصابع ِك َسرًا صغيرة –  -9نسبة الى
مواطن من بلد آسيوي – ظرف مكان –  -10كتاب شهير ألفالطون يبحث فيه عن العدالة وعن
أفضل نظام سياسي لحكم املجتمع

أفقيا

مشاهير 2150

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عني شمس – حوت –  -2هجم – عريف –  -3هر – الهب –  -4أدور – كر – ّ
أح –  -5ملا – اد – اس
–  -6نون – ينتش –  -7فر – عدن – كعك –  -8صاح – الم –  -9انكوراج – أن –  -10فريد األطرش

عموديًا
 -1عم – الصفصاف –  -2هدم – رانر –  -3نهروان – حكي –  -4شج – وع – ود –  -5ممل – اندورا
– ّ -6
أكد – ال –  -7عهر – لجأ –  -8حرب – إنكا –  -9وي – إستعمار –  -10تفاح – شك – نش

حل الشبكة 2149

إعداد
نعوم
مسعود
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4

5

6

7

8
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10

11

كاتب وباحث موسوعي لبناني ( .)2006 -1946ملع منذ دراسته الجامعية في
العمل السياسي وساند القضية الفلسطينية .من مؤلفاته «املعجم التاريخي
للدول»
 = 3+4+1+5+7+6العبرات ■  = 9+10+11إقتراب األجل ■  = 2+8من الخضر

حل الشبكة الماضية :كلود فرانسوا

